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Miljömanagement och miljöteknik  
/Environmental management and engineering/ 

SCB kod: 20707  

Ämnesbeskrivning 
Utbildningen på forskarnivå inom ämnet Miljömanagement och miljöteknik fokuserar hur miljöproblem 

och miljöperspektiv leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och 

hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Med miljömanagement avses strategiskt miljöarbete 

i organisationer såsom organisationsutveckling, innovation och entreprenörskap inom miljöområdet. 

Miljöteknik omfattar framtagande och spridning av nya miljötekniska lösningar samt utformning och 

användning av olika verktyg och arbetssätt för miljösystemanalyser. Utbildning kan bedrivas inom ett 

eller en kombination av ovan beskrivna perspektiv. Utbildningen bedrivs huvudsakligen som empiriska 

studier av enskilda organisationer eller nätverk av organisationer, produkter, tjänster, produkt-

tjänstesystem och/eller tekniska system. I all forskning tillämpas en bred systemsyn och ett 

tvärvetenskapligt angreppsätt. 

Mål och syfte 

Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

 

Utbildning på forskarnivå i ämnet Miljömanagement och miljöteknik syftar till att den studerande ska 

få fördjupade ämneskunskaper, färdighet i forskningsmetodik och akademisk publicering samt 

forskningserfarenhet, för att därigenom kunna bidra till den existerande kunskapen inom ämnesområdet 

samt bli väl förberedd för fortsatt självständig vetenskaplig verksamhet eller annan kvalificerad 

yrkesverksamhet inom ämnesområdet. 

 

Mer specifikt ska den studerande efter genomgången utbildning ha utvecklat 

 fördjupad förståelse för tidigare forskning inom ämnesområdet samt insikt i för ämnet 

väsentliga sammanhang och samband, 

 förmåga att formulera, identifiera, strukturera och analysera relevanta problem och 

frågeställningar inom ämnesområdet, 

 fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt förmåga att välja och tillämpa metoder för 

studiedesign samt för insamling och analys av empiriska data, 

 förmåga att baserat på egen empirisk forskning dra slutsatser och formulera rekommendationer 

för relevanta intressenter, 

 förmåga att presentera forskningsresultat skriftligen och muntligen för olika målgrupper, 

 förmåga att kritiskt granska egna och andras forskningsbidrag. 

Examen  
Utbildning på forskarnivå i Miljömanagment och miljöteknik leder till en doktorsexamen eller 

licentiatexamen. Den senare kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar 120 

högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar 

studier om 80 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar 

studier om 80 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 160 högskolepoäng. 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 
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Särskild behörighet 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Miljömanagment och miljöteknik är den som uppfyller 

kraven för examen på avancerad nivå med minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och med 

anknytning till ämnesområdet. Av dessa ska minst 30 högskolepoäng utgöras av ett större självständigt 

arbete/examensarbete. Beroende på forskningens interdisciplinära karaktär kan olika disciplinär 

bakgrund vara möjlig. 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen i ämnet Miljömanagment och miljöteknik ger den forskarstuderande förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, 

deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser, samverkan med det 

omgivande samhället (så som industri och/eller organisationer inom offentlig förvaltning). 

 

Utbildningen ger de forskarstuderande bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 

Miljömanagment och miljöteknik genom att delta i breddningskurser (bla de som ges på ämnet (se kurser 

nedan), samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser som ges av avdelningen för Industriell 

miljöteknik eller motsvarande. För forskarstuderande med egen undervisning ingår även en 

grundläggande i kurs i universitetspedagogik som obligatorium. 

 

För forskarutbildningen inom Miljömanagement och miljöteknik har ett antal obligatoriska kurser 

utvecklats för att ge en bred kunskap och förståelse i forskarutbildningsämnets omfattning och spännvid. 

Dessa är: 

 Industrial Symbiosis 

 Environmental systems analysis 

 Corporate Environmental Management 

 Seminare serien SEMIE 

 Research design 

 

Den forskarstuderande förvärvar djup kunskap och förståelse inom Miljömanagment och miljöteknik 

och i synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser kurser som är 

relaterade till det egna forskningsområdet, utför självständigt arbete inom ett eller flera 

forskningsprojekt, deltar i diskussioner vid seminarier och konferenser, etc. 

Den forskarstuderande utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, och 

genom att genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Forskarstuderande i Miljömanagment och miljöteknik förvärvar färdigheter och förmågor genom  

 att självständigt planera och genomföra både teoretiskt och tillämpat forskningsarbete; .  

 att presentera sin forskning på internationella vetenskapliga konferenser och därmed träna på 

sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska både 

sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

 seminarieverksamheten SEMIE vid avdelningen för Industriell miljöteknik. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Miljömanagment och miljöteknik genom att dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom ämnet. Samtliga 

forskarstuderande antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten beslutade 

obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.  

Forskarstuderande inom Miljömanagment och miljöteknik visar intellektuell självständighet genom att 

successivt under utbildningen ta allt mer egna initiativ och eget ansvar för forskningens utformning samt 

för skrivandet av de artiklar som ingår i avhandlingen. 

I de flesta fall produceras en avhandling för licentiat- eller doktorsexamen i form av en 

sammanläggningsavhandling. Denna innehåller för licentiatexamen normalt av 2–3 forskningsartiklar 

som är i nivå för internationell publicering. En sammanläggningsavhandling för doktorsexamen 

innehåller normalt minst 2 artiklar som accepterats för publicering i internationella vetenskapliga 
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tidskrifter och/eller böcker samt ytterligare 2–3 artiklar som är i nivå för internationell publicering. Detta 

måste dock bedömas i det enskilda fallet beroende på artiklarnas karaktär, omfattning och antalet 

medförfattare. Den forskarstuderandes insats i de olika artiklarna ska beskrivas. 

Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras 

i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3). 

 

Tillgodoräknande av poäng från avancerad nivå 
Tidigare prestationer kan i vissa fall tillgodoräknas i utbildningen. Det ska dock klart framgå att arbetet 

genomförts under vetenskaplig handledning. Kurser som är behörighetsgrundande för antagning i ämnet 

kan inte tillgodoräknas. 

 

 

 

 


